
 
 
 

Rua  Dom Pedro  nº 2386  Centro – CEP: 76.926-000 – Mirante da Serra – RO 
CNPJ: 08.112.791/0001-53 Telefax: 3463-3122 serraprevi@hotmail.com 

 

ESTADO DE RONDÔNIA 

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL 
DOS SERVIDORES PÚBLICO DO 

MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA. 
 

 
 
 
                 ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÀRIA 044 DO CAF EM  18/09/2018  
 
Aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, na sala do Serra 
previ, Rua Dom Pedro 1º, Nº 2386 em Mirante da Serra, reuniram-se os membros do CAF – 
Conselho Administrativo e Financeiro do SERRA PREVI, em assembleia ordinária. Pauta: 
Avaliação da Gestão   do Serra Previ, Instalação de aplicativo do Banco do Brasil, Relatório 
detalhado.  A Presidente do CAF, conselheira Glauciania dos Santos declarou aberta a sessão onde 
agradeceu a presença dos conselheiros e passou a palavra a superintendente Quesia Balbino 
Andrade que iniciou a reunião informando que o instituto continua com  o recadastramento dos 
servidores e que está sendo feito pelo servidor Milton Bras Coimbra o balancete dos três últimos 
meses, sendo  informado que oito servidores encontra se de  auxilio doenças e estão sendo 
aposentados por invalidez a superintende informou a situação do servidor  Elizeu Cardoso de 
Almeida que está aguardando o parecer jurídico para providencia quanto a aposentadoria. Foi 
questionado pelo conselheiro Daniel Gomes dos Santos o porquê está liberada as certidões se o 
município tem pendências com o instituto uma vez que a auditoria da previdência e tribunal de 
contas   detectou algumas irregularidades já informada ao instituto a superintendente informa que o 
ministério da previdência notificou o executivo com o prazo de trinta dias para que o mesmo 
apresente resposta. Caso contrário será bloqueado a CRP.O conselheiro Joao Fernandes da Silva, 
questionou que atitude este conselho irá tomar referente ao relatório detalhado dos débitos do 
município ao instituto onde a superintendente informou que já foi notificado o executivo portanto 
este conselho solicita que seja reiterado  o oficio de cobrança das pendencias para o executivo se 
manifestar por escrito no prazo de quinze dias, após a resposta será convocada uma reunião 
extraordinária para apresentação da mesma e posterior tomada de providencia. Não havendo 
manifestação após o prazo caberá representação nos órgãos competente maior. Não havendo mais a 
tratarei Marizete Souza de Paula, lavrei a presente ata que foi lida por mim e aprovada por todos.  
Secretaria da Assembleia – Marizete Souza de Paula ___________________________________ 
 
Presidente–(Serv. Prefeitura) Glauciânia dos Santos ____________________________________ 
 
Conselheiro (Saúde) – João Fernandes da Silva _______________________________________ 
 
Conselheira (Gabinete) – Marta Uene Freitas Soares ___________________________________ 
 
Conselheiro (Serv. Câmara) – Daniel Gomes dos Santos ________________________________ 
 
Conselheiro (Serv. Prefeitura) – José Braz Alves ______________________________________ 
 
Conselheira(Inativos) – Maria das Dores Santos _______________________________________ 
 
Superintendente – Quesia Andrade Balbino Barbosa ____________________________________ 
 
  
 


